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Des d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torrefarrera 
volem desitjar-vos un pròsper any 2020.



Posar fil a l’agulla, aquest va 
ser el primer pensament que 
vam tenir les persones de 
la llista electoral d’Esquerra 
Republicana el passat mes de 
maig, vam pensar en  la feina 
que tenim per endavant, i la 
muntanya d’idees que hem 
de dur a terme per millorar el 
nostre poble. 
Desprès que els nostres 
regidors fossin constituïts, 
l’Helena Martínez i en Robert 
Padilla, vam formalitzar un grup 
de treball per preparar els plens 
i les sessions informatives i 
poder mostrar el programa amb 
el qual ens vam presentar. En 
política municipal hem de ser 
capaços de fer una oposició 

constructiva, tot i sabent 
que serà una tasca laboriosa, 
consensuada prèviament pel 
nostre grup, a fi de poder ser 
cada cop més propers a la 
realitat de Torrefarrera.
Des del grup municipal 
d’Esquerra Republicana a 
Torrefarrera volem explicar-vos 
quina ha estat la nostra activitat 
en els mesos que portem com 
a regidors a l’Ajuntament de 
Torrefarrera i les accions que 
hem estat duent a terme des 
del nostre grup. En els plens 
municipals tenim davant nostre 
un govern de majoria absoluta, 
on nosaltres, com a oposició, 
donem el nostre punt de vista 
social i polític d’esquerres.

Continuem treballant per Torrefarrera, 
també des de l’oposició



Fem un breu balanç 
d’aquests primers sis mesos de mandat
Plaça 1 d’Octubre
En el darrer Ple del 20 de desembre 
es va aprovar el canvi de nom de 
la Plaça Constitució per Plaça 1 
d’Octubre, fruit d’una proposta 
consensuada entre l’equip de 
govern i el grup d’ERC. Un acte 
que considerem de justícia per 
la memòria històrica del nostre 
poble i el nostre país.

Plaça de l’Amistat
També vam denunciar els mals 
usos de la Plaça de l’Amistat i 
la necessitat de dinamitzar-los. 
L’equip de govern ens ha contestat 
que espera que hi hagi una millor 
gestió ara que els terrenys seran 
propietat de l’Ajuntament. Hi 
confiem i vetllarem per tal que 
sigui així. 

Punt d’intercanvi de llibres
Aquests mesos hem fet algunes 
propostes com la instal·lació 
d’un punt d’intercanvi de llibres. 
Lamentem que encara no puguem 
gaudir de la Biblioteca i creiem que 
és una proposta cultural positiva 
que promouria l’accés a la lectura 
als veïns i veïnes del poble

Accés a l’Habitatge
Des d’Esquerra Republicana 
creiem que s’ha de solucionar el 
problema d’accés a l’habitatge 
que patim al poble, per aquesta 
raó vam votar en contra de 
l’increment de l’Impost de Bens 
Immobles (IBI) i vam proposar 
un recàrrec específic en l’IBI 
d’aquelles persones que tinguin 
dos habitatges o més desocupats 
com una proposta per promoure 
l’habitatge.



Creació d’un espai 
d’homenatge a les pèrdues 
gestacionals 
Hem proposat davant del Ple la 
creació d’un espai d’homenatge 
a les pèrdues gestacionals al 
cementiri de Torrefarrera.  Fins 
ara les famílies no disposaven d’un 
lloc al cementiri on recordar als fills 
que han perdut prematurament, 
Aquests generalment  no són 
lliurats a la família i per tant, no 
poden enterrar-lo ni incinerar-lo.
El grup d’ERC vam creure oportú 

presentar una proposta per a 
crear al cementeri una zona per 
a totes aquelles persones que 
han patit una pèrdua perinatal, 
gestacional o neonatal. 

Fem cultura
Durant aquests mesos vam poder 
presentar els llibres d’en Raül 
Romeva “Esperança i Llibertat” 
i “Des del banc dels acusats”, en 
companyia de la senadora Sara 
Bailac que va donar veu al seu 
amic Romeva.

Properament us informarem 
sobre les dates pel “Cafè 
Obert” amb els diferents 
membres de la Secció Local 
del partit a Torrefarrera on 
ens podrem trobar fent un 
cafè i parlar de tot allò que 
us inquieti, tant pel que fa al 
poble i a les seves necessitats 
com de l’actualitat política i 
així traslladar-les al Ple.

Seguirem construint i lluitant per una Torrefarrera més republicana, 
igualitària, justa i lliure. 
Deixem enrere un any trist pel nostre país, amb persones preses i exiliades 
polítiques que malauradament han passat injustament aquestes festes 
lluny de les persones que estimen. És per això que també volem tenir 
un record especial per a elles i enviar-los-hi tot el nostre escalf.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torrefarrera 
volem desitjar-vos un pròsper any 2020.


